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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O ZLICZANIU GŁOSÓW 
UPRAWNIONYCH WYBORCÓW  

  
Ustawa (S.284C/A.642C) wprowadza obowiązek liczenia i weryfikacji 

zarejestrowanych kart do głosowania złożonych przez uprawnionych wyborców, 
którzy zjawili się w niewłaściwym lokalu wyborczym, pod warunkiem że miało to 

miejsce we właściwym hrabstwie i okręgu wyborczym  
  

Pozwoli ona uniknąć unieważniania kart do głosowania złożonych przez 
uprawnionych wyborców  

  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś ustawę chroniącą prawa wyborcze 
mieszkańców stanu Nowy Jork i usprawniającą proces głosowania. Ustawa 
(S.284C/A.642C) wprowadza obowiązek liczenia i weryfikacji zarejestrowanych kart do 
głosowania złożonych przez uprawnionych wyborców, którzy zjawili się w niewłaściwym 
lokalu wyborczym, pod warunkiem że miało to miejsce we właściwym hrabstwie i 
okręgu wyborczym. Nowy przepis zapewnia dodatkową ochronę prawa mieszkańców 
stanu Nowy Jork do głosowania i uwzględnienia ich głosów w wyborach, o ile spełniają 
odpowiednie kryteria, a także zachęca wyborców do udziału w procesie wyborczym.  
  
„Skomplikowane i niejasne procedury nie powinny być przeszkodą utrudniającą udział w 
wyborach” – powiedziała gubernator Hochul. „Stan Nowy Jork jest krajowym liderem, 
jeśli chodzi o ochronę podstawowego prawa do głosowania. Moja administracja 
prowadzi aktywne działania na rzecz wspierania wyborców i usprawniania procesu 
wyborczego, który przez długi czas marginalizował prawa wielu naszych mieszkańców”.  
  
Ustawa (S.284C/A.642C) chroni podstawowe prawo mieszkańców stanu Nowy Jork do 
głosowania i zachęca do udziału w wyborach, wprowadzając obowiązek zliczania i 
weryfikacji zarejestrowanych kart do głosowania złożonych przez uprawnionych 
wyborców, którzy zjawili się w niewłaściwym lokalu wyborczym, pod warunkiem że 
miało to miejsce we właściwym hrabstwie i okręgu wyborczym. Zdarza się, że w dniu 
wyborów wyborcy nieumyślnie przychodzą do niewłaściwego lokalu wyborczego. Może 
się tak zdarzyć, jeśli na przykład w ostatnim czasie lokal wyborczy został zmieniony lub 
gdy wyborca otrzymał błędne informacje o sposobie i miejscu głosowania. W świetle 
dotychczasowych przepisów jeśli wyborca złożył kartę do głosowania w niewłaściwym 
lokalu wyborczym, ale we właściwym hrabstwie i okręgu, cała jego karta była 



unieważniania, łącznie z głosami w wyborach okręgowych, stanowych i federalnych, w 
których mogą brać udział wszyscy uprawnieni wyborcy. Nowa ustawa pozwoli na 
uwzględnienie takich kart do głosowania w wyborach, w których mają prawo głosować 
uprawnieni mieszkańcy stanu Nowy Jork.  
  
Senator stanowy Zellnor Myrie powiedział: „W ciągu ostatnich czterech lat stan 
Nowy Jork zrobił więcej niż jakikolwiek inny stan w kraju, aby zlikwidować przeszkody w 
procesie wyborczym i umożliwić głosowanie jak największej liczbie mieszkańców. Nowa 
ustawa wpisuje się w ten trend, ułatwiając uwzględnianie ważnych głosów, które 
mogłyby zostać zdyskwalifikowane. Jestem wdzięczny gubernator Hochul za 
podpisanie tej ustawy. Dziękuję też członkowi Zgromadzenia Bobby'emu Carrollowi 
oraz innym partnerom, którzy niestrudzenie pracowali nad jej przygotowaniem”.  
  
Członek Zgromadzenia, Robert C. Carroll, powiedział: „Dziękuję pani gubernator za 
podpisanie przygotowanej przeze mnie ustawy A.642-B/S.284-C. Dzięki niej głosy 
wszystkich uprawnionych wyborców, którzy złożą zarejestrowane karty do głosowania 
we właściwym hrabstwie i okręgu wyborczym, zostaną uwzględnione niezależnie od 
lokalu wyborczego. Warunkiem jest spełnienie kryteriów dopuszczających daną osobę 
do udziału w konkretnych wyborach. Dziś, gdy nasza demokracja jest zagrożona, stan 
Nowy Jork musi zrobić wszystko, aby karty wyborcze osób uprawnionych do 
głosowania zostały policzone. Dzięki nowej ustawie ważne karty do głosowania nie 
będą już unieważniane w przypadku złożenia w niewłaściwym lokalu wyborczym, o ile 
znajduje się on we właściwym hrabstwie i okręgu. Jest to ważna reforma systemu 
głosowania, która pomoże chronić prawa tysięcy wyborców”.  
  
To oparte na zdrowym rozsądku rozwiązanie wpisuje się w działania gubernator Hochul 
wspierające wyborców w stanie Nowy Jork. W czerwcu pani gubernator podpisała 
przełomową ustawę im. Johna R. Lewisa o prawach wyborczych, która rozszerza 
ochronę członków grup reprezentujących mniejszości rasowe, etniczne i językowe. 
Gubernator podpisała też inną ustawę, która zabezpiecza karty wyborcze do 
głosowania poza miejscem zamieszkania, zapobiegając ich unieważnianiu z powodu 
przypadkowych znaków lub śladów pisma, o ile intencja wyborcy jest jednoznaczna.  
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